
 

Notulen ALV 20 mei 2021 

DOOR HET BESTUUR 

 

Notulen ALV 20 april 2022 Paasberg en Wellenstein 
 
 

Opening 
De ALV van 20 april 2022 wordt om 20.00 geopend door de voorzitter. De vergadering is 
digitaal via Skype in verband met de corona-maatregelen.  
Aanwezig: Ellis Knegt (voorzitter), Derek Hooyman (penningmeester), Lars Birkholz 
(secretaris en notulist), Kees Haverkate en Dagmar ten Broek (algemeen lid) en 3 leden 
 

Agenda 
• Opening 

• Notulen ALV 20 mei 2021 

• Financiën 
- Jaarrekening 2020 
- Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge 
- Begroting 2021 

• Afscheid bestuursleden 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 

Notulen ALV 20 mei 2021 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de notulen van 20 mei 2021. Er zijn geen 
vragen. 
 

Financiën 
Jaarrekening 2021 
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De financiën zijn nog steeds gezond. In 
verband met alle corona-maatregelen heeft maar een beperkt aantal activiteiten 
plaatsgevonden. Het wijkfeest heeft nog niet plaatsgevonden. De contributie is iets lager dan 
begroot. Er is wat materiaal aangeschaft, een partytent en een aantal statafels. Er was een 
verlies begroot (voor het wijkfeest), dus nu wordt 2021 afgesloten met een positief resultaat. 
Er staat nog een subsidie op onze rekening voor de pluktuin. Deze is nog niet aangelegd. 
De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn verder geen vragen.  
 
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge 
Op 4 april 2022 heeft de kascontrolecommissie de jaarstukken positief beoordeeld. De 
kascontrolecommissie en ALV verleent decharge. De voorzitter stelt voor om de heren E. 
Saalting en M. Breukers te benoemen voor de kascontrolecommissie voor 2023. De ALV 
keurt dit voorstel goed.  
 
Begroting 2022 
De begroting 2022 is gepresenteerd door de penningmeester. De inkomsten kunnen goed 
worden ingeschat. De bijdrage van de gemeente wordt hoger ingestoken, volledige 
vergoeding van de wijkkrant. 
De grootste onzekerheid betreft hier de post voor het wijkfeest om één reden: Er is nog geen 
detailbegroting van het wijkfeest gemaakt 
Voor sport & kind staat een hoger bedrag omdat we zien dat de activiteiten goed bezocht 
worden. Bijdrage speeltuin Vondellaan, door deze bijdrage kunnen we een subsidie van de 



 

 

gemeente Arnhem en Jantje Beton krijgen om een aantal speeltoestellen versneld te kunnen 
vervangen. De begroting 2022 wordt door de ALV goedgekeurd. 
 

Afscheid bestuursleden 
Kees Haverkate gaat verhuizen buiten de wijk en zal dus stoppen als algemeen bestuurslid. 
Lars Birkholz heeft aangegeven zijn rol als secretaris na ruim 11 jaar per december 2022 
neer te leggen.  
 

Rondvraag 

H. Bohlander vraagt zich af of in de wijk wel eens gekeken is naar een ontmoetingsplek. Dit 
door het vertrek van de bakker. Kunnen we binnen de wijk een groepje bij elkaar krijgen om 
dit te gaan onderzoeken? In Angerenstein is iemand bezig met een sociale ontmoetingsplek, 
met haar kan natuurlijk contact gezocht worden (gegevens zijn uitgewisseld). 
 
Redactie van de wijkkrant bestaat sinds eind 2021 nog maar uit 2 mensen. We hebben extra 
handen nodig bij de redactie. Er wordt ook onderzocht door de redactie of de wijkkrant 
mogelijk anders ingestoken kan worden. 
 

Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 21.15 uur de vergadering. 

 
 


